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НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Заскалєта С.Г., Округ А.Є.
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Стаття присвячена проблемі організації самостійної пізнавальної діяльності студентів на заняттях 
з іноземної мови. Визначено протиріччя між вимогами до сучасного фахівця та рівнем його готовності до 
професійної діяльності. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є удосконалення організації самостійної 
пізнавальної діяльності студентів на заняттях з іноземної мови. Визначено важливу роль самостійної 
пізнавальної діяльності студентів на заняттях з іноземної мови.
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Постановка проблеми. Сучасні умови мо-
дернізації вищої освіти потребують профе-

сійної підготовки висококваліфікованого фахівця 
будь-якої галузі господарства, готового витрима-
ти конкуренцію на внутрішньому та зовнішньому 
ринку праці. Однією з умов успішної діяльності 
фахівця у новому форматі є володіння щонаймен-
ше однією з іноземних мов як засобом професій-
но-орієнтованого міжкультурного спілкування.

Виникнення у міжнародному освітньому про-
сторі нового терміну «Європейський вимір в осві-
ті» (European Dimension in Education) пов’язано 
з розбудовою єдиного освітнього простору. Кожна 
країна, у тому числі і Україна, розробляє власну 
стратегію оновлення системи вищої освіти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Концептуальні засади модернізації професійної 
підготовки фахівців розкриваються в працях 
В.П. Андрущенка [1], А.І. Бойка [2], Б. Євтуха [3], 
В. Журавського [4], В.Г. Кременя [8], Н.Г. Нич-
кало [9], В.О. Огнев’юка [10], С.О. Сисоєвої [11] 
та інших.

Як зазначається у нормативно-правових до-
кументах, внаслідок непослідовності у проведенні 
та низької ефективності державної науково-тех-
нічної та інноваційної політики спостерігаються 
тенденція щодо подальшого відставання України 
у технологічному розвитку від розвинутих країн 
світу, у тому числі країн Європейського Союзу. 
Зменшується кількість інноваційно активних 
підприємств, гальмується розвиток високотехно-
логічних галузей промисловості. Це призводить 
до зниження рівня конкурентоспроможності на-
ціональної економіки. Ось чому професійна під-
готовка фахівців потребує перегляду основних 
напрямів свого розвитку.

Актуалізуючи питання вивчення іноземної 
мови, Закон України «Про освіту» зазначає, що 
у закладах освіти відповідно до освітньої програ-
ми можуть викладатися одна або декілька дис-
циплін двома чи більше мовами – державною 
мовою, англійською мовою, іншими офіційними 
мовами Європейського Союзу. Визначаються такі 
сфери використання іноземної мови [5]:

– міжнародне співробітництво у системі освіти;
– участь у міжнародних дослідженнях якості 

освіти;
– міжнародна академічна мобільність.
Держава сприяє участі у програмах двосто-

роннього та багатостороннього міжнародного об-

міну здобувачів освіти, педагогічних, науково- 
педагогічних і наукових працівників [5]:
•	 реалізації	 права	 учасників	 освітнього	

процесу на міжнародну академічну мобільність;
•	 розроблення	спільних	освітніх	і	наукових	

програм з іноземними закладами освіти, науко-
вими установами, організаціями;
•	 залучення	 іноземців	 до	 навчання	 та	 ви-

кладання в закладах освіти України.
Варто зазначити, що у Концепції організації 

підготовки магістрів в Україні (наказ № 99 від 
1002.1010 р.) [20]. визначено низку умов для всту-
пу до магістратури, серед яких є наявність одно-
го з міжнародних сертифікатів про знання іно-
земної мови з встановленою вищим навчальним 
закладом мінімальною оцінкою (на перехідний 
етап замість сертифікату припускається вступне 
випробування з іноземної мови, що вже перед-
бачено Умовами прийому до вищих навчальних 
закладів, затвердженими наказом МОН України 
від 18 вересня 2009 року № 873) [7].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Суперечність між вимогами, 
що ставляться перед фахівцем у сучасних умо-
вах, і рівнем готовності студентів до професій-
ної діяльності, між потребою особистості в освіті 
та можливостями закладу освіти задовольнити 
цю потребу, вимагає якісно нових взаємовідносин 
між суб’єктами педагогічної діяльності. 

Мета статті. Одним із засобів вирішення за-
значених суперечностей є удосконалення органі-
зації самостійної пізнавальної діяльності студен-
тів на заняттях з іноземної мови.

Професійна підготовка фахівця, здатного са-
мостійно і творчо працювати у сучасних умовах, 
бути конкурентноспроможним на міжнародному 
ринку праці є головною метою педагогічного про-
цесу. Визначимо основні підходи щодо організа-
ції самостійної пізнавальної діяльності студентів. 
Ними є [6]:

– «цільовий»;
– «розумовий»;
– – «методичний».
Самостійній пізнавальній діяльності прита-

манні такі елементи, як «мета», «мотив», «пла-
нування», «управління», «контроль», «самокон-
троль», «кінцевий результат».

Розуміння суті самостійної пізнавальної ді-
яльності, терміну «організація» дає можливість 
сформулювати визначення поняття «організація 
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самостійної пізнавальної діяльності студентів», 
як система спільних дій викладача і студента, 
яка спрямована на реалізацію пізнавального ци-
клу кожного студента, в процесі якого активну 
детермінуючу роль виконують студенти [6]. У да-
ному визначенні поєднано системний підхід щодо 
організації самостійної пізнавальної діяльності 
студентів зі специфікою останньої, конкретна 
мета і завдання, які ставляться перед студента-
ми на заняттях з іноземної мови, з їх індивіду-
альними можливостями.

Аналізуючи ефективність системи вищої осві-
ти, можна констатувати, що традиційні методи 
навчання не дають задовільних результатів і не 
завжди стимулюють самостійність, активність 
і творчість. У процесі аналізу джерел серед ін-
ших показників визначалась частота постановки 
питань про [6]:

– необхідність удосконалення організації са-
мостійної пізнавальної діяльності студентів;

– посилення творчого компоненту навчально-
го процесу;

– розширення тематики та підвищення якості 
науково-дослідної роботи студентів;

– переведення студентів на індивідуальний 
навчальний план;

– виявлення талановитих студентів;
– удосконалення організації, управління, 

контролю і оцінки самостійної роботи студентів.
Самостійна пізнавальна діяльність студентів 

активізується у процесі вивчення навчальних 
дисциплін. Однак сформованість знань, умінь 
та навичок з предмета, що вивчається як само-
стійний компонент пізнавальної діяльності ви-
значено відносно недавно. Сфера реалізації піз-
навальної активності – навчальна діяльність на 
занятті з певного предмету, у процесі викладан-
ня якого педагог її формує.

В основі організації самостійної пізнавальної 
діяльності студентів на заняттях з іноземної мови 
лежить система мотивів. Ця система виходить із 
пізнавальної потреби. Остання – це суб’єктивне 
відображення об’єктивної потреби суспільства 
в знаннях, потреби людини у функціонуванні ти 
сторін психіки, завдяки яким відбувається піз-
нання (М.І. Дяченко, Л.О. Кандибович).

Потреба в знаннях, в пізнанні оточуючої дій-
сності – є однією з основних духовних або куль-
турних потреб (М.О. Голубєва).

У педагогічній літературі звертається увага 
на те, що для визначення мотивів навчання іно-
земної мови важливо, насамперед, встановити, 
яким людським потребам може відповідати за-
своєння іноземної мови. Серед цих потреб можна 
виділити такі:

- потреба комунікації в іншомовному середовищі;
- потреба комунікації у професійному серед-

овищі;
- потреба в отриманні інформації;
- потреба у більш глибокому пізнанні дійсності;
- потреба в естетичному переживанні образ-

ного та понятійного багатства слова.
В педагогіці вищої школи велика увага приділя-

ється питанням зв’язку навчально-пізнавального 
процесу з майбутньою спеціальністю випускника.

Так, на основі розроблених моделей виробни-
цтва і спеціальності визначаються сума знань, 
умінь і навичок, яка необхідна спеціалісту для 

реалізації відповідних функцій (модель вироб-
ництва (модель спеціальності), навчальний план, 
навчальний процес, реальне виробництво)).

Важливим резервом у вихованні самостійнос-
ті і активності студентів є урахування особли-
востей самої самостійної пізнавальної діяльності 
на заняттях з іноземної мови в залежності від 
обраної спеціальності. Врахування характерних 
особливостей пізнавальної діяльності студентів 
конкретної спеціальності дозволяє виявити до-
даткові засоби формування у студентів активно-
го і творчого підходу як до їх професійної підго-
товки, так і до вивчення іноземної мови.

Значне місце в управлінні самостійною пізна-
вальною діяльністю студентів на занятті з іно-
земної мови займає формування пізнавальних 
інтересів та навчальне спілкування.

В основі курсу іноземної мови лежать такі по-
ложення [6]:

– оволодіння іноземною мовою є одним із 
важливіших компонентів професійно підготовки 
сучасного фахівця;

– професійно орієнтований характер курсу 
іноземної мови, тому його завдання визначають-
ся, в першу чергу, комунікативними та професій-
ними потребами фахівців відповідного профілю;

– студент і викладач є активними учасниками 
навчального процесу;

– студент є не тільки об’єктом навчання, але 
й його суб’єктом, і тому має право самостійно ви-
рішувати ряд питань: включення до свого інди-
відуального плану факультативного курсу з іно-
земної мови, вибір матеріалів для самостійної 
роботи та ін.

У методичному плані активізація самостійної 
роботи пов’язана з культурою навчальної діяль-
ності студентів, культурою їх розумової праці. 
Самостійна робота є особливою формою пізна-
вальної діяльності, ступінь удосконалення якої 
залежить від рівня культури розумової праці. 
Отже, для ефективності управління самостійною 
роботою студентів питання підвищення культури 
їх розумової праці має особливе значення. Рівень 
останньої обумовлює, значною мірою, успішність 
самостійної пізнавальної діяльності студентів, 
покращення якості їх підготовки у процесі са-
мостійної роботи. З метою допомоги студентам 
оволодіти прийомами навчальної праці можливе 
впровадження спеціального курсу «Самостійна 
робота студентів».

Шляхи активізації самостійної пізнавальної ді-
яльності студенів на заняттях з іноземної мови [6]:

– розробка системи різнорівневих завдань 
для самостійної роботи, в основу якої закладено 
зміну характеру пізнавального завдання від ре-
продуктивного до творчого;

– удосконалення змісту завдань і, водночас, 
збільшення частини самостійного пізнання сту-
дента у процесі його пізнавальної діяльності;

– мотиваційне зближення процесу виконання 
пізнавального завдання з самоосвітньою діяль-
ністю;

– зменшення керування з боку викладача са-
мостійною роботою студента.

В результаті переходу студента до системи 
завдань, що ускладнюються, формуються його 
вміння вирішувати навчальні завдання, зміню-
ється характер взаємодії викладача зі студен-
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том, підвищується рівень організації їх самостій-
ної пізнавальної діяльності.

Комплекс заходів щодо організації самостій-
ної пізнавальної діяльності студентів на занят-
тях з іноземної мови дозволяє [6]:

– забезпечити наступність аудиторної та поза-
аудиторної самостійної роботи студентів;

– активізувати самостійну роботу студентів;
–  максимально звільнити викладача, що до-

зволяє виділити час для консультативної роботи; 
– проводити диференціацію та індивідуалізацію; 
– навчити студентів організовувати пізна-

вальну діяльність; 
– ефективніше управляти процесом навчання 

в цілому за рахунок додаткового прямого та зво-
ротного зв’язку.

Висновки і пропозиції. Отже, наукова проб-
лема організації самостійної пізнавальної діяль-
ності студентів на заняттях з іноземної мови, її 
ролі у модернізації вищої школи має пріоритетне 
значення, відноситься до фундаментальних на-
укових досліджень, оскільки її вирішення закла-
дає фундаментальні основи у забезпеченні роз-
витку соціально-економічної системи суспільства. 
Ефективність самостійної пізнавальної діяльнос-
ті студентів зумовлена її організацією. Органі-
зація – динамічний процес, в кому є діяльність 
студента, керування викладача, де створюються 
відповідні взаємовідношення. В основі організації 

ефективного навчального процесу повинен бути 
принцип активності і самостійності в навчанні 
студента.

Загальноорганізаційні вміння студентів слід 
розвивати. Ефективність організації пізнаваль-
ної діяльності студентів визначається рівнем 
особистої готовності студента до оволодіння зна-
ннями. Потрібна диференціація рівнів особистої 
готовності студентів до оволодіння знаннями 
та врахування дидактичних умов і відношень, які 
формуються між викладачем і студентом та ін-
дивідуальних здібностей і інтересів студентів.

Комплексний характер організаційних захо-
дів щодо організації самостійної пізнавальної ді-
яльності студентів передбачає визначення осно-
вних за своїм розвиваючим значенням прийомів.  
До них можна віднести такі:

– використання викладачем методичних при-
йомів щодо організації самостійної роботи сту-
дентів на заняттях з іноземної мови;

– організація ситуацій колективного вирішен-
ня завдань, дискусія та обговорення результатів;

– проведення на початковому етапі навчання 
у закладі вищої освіти циклу навчальних занять 
за спеціально розробленим курсом «організація 
самостійної робот студентів»;

– розробка критеріїв ефективності організації 
самостійної пізнавальної діяльності студентів на 
заняттях з іноземної мови.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Аннотация
Статья посвящена проблеме организации самостоятельной познавательной деятельности студентов на 
занятиях по иностранному языку. Определены противоречия между требованиями к современному 
специалисту та уровнем его готовности к профессиональной деятельности. Одним из путей решения 
этой проблемы авторы видят в усовершенствовании организации самостоятельной познавательной 
деятельности студентов на занятиях по иностранному языку.
Ключевые слова: организация, познавательная деятельность, самостоятельная познавательная дея-
тельность, профессиональная деятельность, модернизация.
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ORGANIZATION OF INDEPENDENT COGNITIVE ACTIVITY 
OF STUDENTS IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES

Summary
The article is devoted to the problem of organizing an independent cognitive activity of students in for-
eign language classes. The contradiction between the requirements for a modern specialist and his level 
of readiness for professional activity is determined. One of the ways of solving this problem is to improve 
the organization of independent cognitive activity of students in classes with a foreign language. The im-
portant role of independent cognitive activity of students in foreign language classes is determined.
Keywords: organization, cognitive activity, independent cognitive activity, professional activity, modernization.


